
Берестівсика  

Білениківсика  

Ботіївсика  

Великобілозерсика  

Веселівсика  

Водянсика  

Гірсівсика  

Гуляйпілисика  

Долинсика  

Кам’янсико-Дніпровсика  

Комиз-Зорянсика  

Поточний стан об'јднання громад 
Запорізької області 

Об'јднаних територіалиних громад, 

схвалених різенням обласної ради 66 
49 Об'јднаних територіалиних громад, 

затверджених розпорядженням КМУ 

Після реформи: 

14 
22 

263 

До реформи: 

Місиких рад 

Селищних рад 

Сілисиких рад 

Створені громади: Об'јднані громади 

22 

Планујтися 

об'јднання 

44 

Комизувасика 

Малотокмажансика  

Осипенківсика  

Остриківсика  

Преображенсика  

Приморсика 

Смирновсика  

Таврійсика  

Воскресенсика (Чапајвсика) 

Чернігівсика  

Широківсика  

За станом на 01.11.2016 



Білениківсика Білениківсика сілисика рада, Лисогірсика сілисика рада,   Мар’ївсика сілисика рада 

Ботіївсика Ботіївсика сілисика рада,  Приморсико-Посадсика сілисика рада 

Малотокмажансика Малотокмажансика сілисика рада,  Білогір’ївсика сілисика рада 

Остриківсика Остриківсика сілисика рада,  Ожеретуватсика сілисика рада 

Таврійсика Таврійсика сілисика рада,  Юрківсика сілисика рада 

Перелік громад, у яких призначаються  
перші місцеві вибори  

11 грудня 2016 року 

18 грудня 2016 року 
Гірсівсика Гірсівсика сілисика рада, Дунаївсика сілисика рада, Надеждинсика сілисика рада 

Комизувасика 

Комизувасика селищна рада, Димитрівсика сілисика рада, Новоіванівсика сілисика рада, 

Новотаврижесика сілисика рада, Новотроїеика сілисика рада, Новояковлівсика сілисика 

рада, Щасливсика сілисика рада, иснополянсика сілисика рада 

Осипенківсика Осипенківсика сілисика рада, Новопетрівсика сілисика рада, Червонопілисика сілисика рада 

Приморсика Приморсика місика рада,  Преславсика сілисика рада  

Очікують призначення 
дати виборів: 

Великобілозерсика 

Водянсика 

Гуляйпілисика 

Кам’янсико-Дніпровсика 

Чернігівсика 

Широківсика 

11 

18 

? 



Ставлення до об'јднання громад жителів 

Образ ідеального голови об'јднаної 
територіальної громади (%) 

Ставлення до об'јднання 
жителів Запорізької області (%) 

Запорізької області 

Підтримуй 

38.1 

Не підтримуй 

33.2 

Складно сказати 
однознажно 

22.5 

Ніжого не знай про еей 

проеес 
6.2 

Результати опитування 

56.8 

39.8 

30.1 

20.4 

16.8 

9.8 

9.3 

7.8 

6.9 

4.7 

3.8 

2.9 

2.4 

3.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Досвідчений господарник 

Чесна, порядна людина 

Простий, з народу 

Борець за справедливість 

Сильна особистість 

Впливовий політик 

Новатор 

Мати досвід управління підпријмством 

Фермер 

Патріот 

Неординарна особистість 

Представляти мою політичну партію 

Працівник органів влади 

Свій варіант 



Фактори, що викликають у населення 
небажання об’јднуватися 

 Ожікування погірзення інфраструктури. 

 Закриття зкіл / дитяжих садків / лікарени. 

 Бажання стабілиності та збереження існуйжого способу життя. 

 Загалине негативне ставлення, пов'язане з нез'ясовним ожікуванням 

погірзення. 

 Відсутністи розуміння необхідності об'јднання. 

 Проблеми з поїздками до дитяжих садків/зкіл/лікарени. 

 Відсутністи "свого" керівника (для периферійних населених пунктів). 

 Нерозуміння інституту «старости». 

 Нерівномірний розподіл бйджету між населеними пунктами. 

 Труднощі взаємодії з владой (нерозуміння до кого звертатися). 

Результати опитування 

 Ризик неврахування думок представників всіх територій, які увійзли в об'јднану громаду 

(зокрема при прийнятті бйджету). 

 Проблема підбору якісних кадрів для роботи у нових умовах. 

 При входженні сілисиких територій в місику громаду - втрата можливості вибору 

мажоритарних депутатів. 

Можливі негативні наслідки для населеного пункту та його мешканців від об'јднання Експертне опитування 



Вигоди населеного пункту та його 
мешканців від об'јднання 

Експертне опитування 

 Зростання доходів бйджетів об'јднаних громад (направлення до бйджетів громад 100% 

податків на майно, землй, транспорт,  5% акеизного збору,  60% податку на доходи фізижних 

осіб, 25% екологіжного податку, 100% јдиного податку, 100% податків на прибуток 

підпријмств і фінансових установ комуналиної власності). 

 Отримання об'јднаними громадами повноважени міст обласного знаження. 

 Прямі міжбйджетні відносини з Державним бйджетом України. 

 Отримання фінансової підтримки у вигляді субвенеії з держбйджету на формування 

інфраструктури об’јднаної територіалиної громади. 

 Пріоритет об’јднаних громад при розподілі козтів державного фонду регіоналиного 

розвитку. 

 Сприятливі умови для залуження фінансових козтів організаеій-донорів, (тілики об'јднані 
громади ј бенефіеіарами таких міжнародних програм як: U-LEAD, DOВRE, PULSE та ін.). 

 Посилення впливу жителів об'јднаних громади на проеес прийняття різени щодо клйжових 

питани соеіалино-економіжного розвитку громади. 

 Спрощення механізму залуження інвесторів на територій. 

 Активізаеія мезканеів об'јднаних територіалиних громад у вирізенні місеевих питани 

власними силами. 



Фактори, що гальмують процес об'јднання 
громад в Запорізькій області 

Суб'јктивні фактори: 
 Небажання окремих сілисиких голів розлужатися з владой, йти на вибори, незадоволення 

статусом «старости». Відсутністи жіткого статусу «старости». 
 Саботаж проеесу об'јднання громад окремими главами районних державних адміністраеій і 

районних рад. 

 Перезкоджання створеннй об’јднаних громад окремими місеевими аграріями, що майти 

авторитет і велижезний вплив на територіях. 

 Прагнення представників певних впливових політико-олігархіжних груп скористатися можливими 

перевагами від об’јднання громад. 

Об'јктивні фактори: 
 Несформованісти законодавжої бази в жастині секторалиних реформ (освіта, медиеина, 

соеіалина допомога). 

 Слабка інформаеійна кампанія щодо реформи в ЗМІ як на наеіоналиному, так і на 

регіоналиному рівнях. Наявністи великої кіликості експертів та організаеій, що іноді доносяти до 

населення різні тлумаження окремих аспектів реформи. 

 Загалина недовіра лйдей до реформ,  що проводятися владой. 

 Неприйняття населенням на психологіжному рівні зміни традиеійного укладу життя. 

 Неприйняття відповідних змін до Конституеії України. 

 Неприйняття низки законів, в тому жислі Закону України про передажу управління земелиними 

ресурсами за межами населених пунктів об’јднаним громадам. 

Експертне опитування 



Експерти, залучені до участі в дослідженні: 

Методологія дослідження 

Бабич Олександр Борисович – експерт Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого 
розвитку РЕГІОНЕТ. 
Бірюков Ігор Олексійович – виконавчий директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України. 
Боярко Володимир Миколайович – Преславський селищний голова Приморського району. 
Вощинська Тетяна Анатоліївна – заступник виконавчого директора Запорізького регіонального відділення 
Асоціації міст України. 
Курілова Олена Вячеславівна - начальник відділу з питань адміністративно-територіального устрою та стратегії 
розвитку місцевого самоврядування Запорізької обласної ради.  
Майстро Дмитро Миколайович – депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою. 
Паскевська Юлія Анатоліївна – голова громадської організації «Асоціація фахівців психологічної допомоги», 
кандидат психологічних наук. 
Свистун Олександр Іванович – керівник Центру розвитку місцевого самоврядування в Запорізькій області, радник 
голови Запорізької ОДА з питань децентралізації. 
Трипольська Маргарита Ігорівна – регіональний консультант Асоціації міст України. 
 

В досліджені застосовувалася наступна методологія:  
• Опитування населення Запорозикої області методом особистого інтерв’й. Зокрема, мезканеів громад, які плануйти 

об’јднуватися. В опитуванні взяли ужасти сумарно n=1823 жителів Запорізикої області в ході триох досліджени, 

проведених у вересні-жовтні 2016 р. Вибірка квотна за статтй, віком, типом населеного пункту (місто/селище/село). 

• Кабінетне дослідження нормативної документаеії.  

• Робота зі спееіалізованими електронними ресурсам з даної тематики.  

• Експертне опитування. 



Автори дослідження  

Соеіологіжна компанія Independent Researching Group 

м. Запоріжжя,  вул. Незалежної України, 37 

Тел.: (068) 453 52 31 

Тел.: (099) 77 464 88,  

www.irg.org.ua 

e-mail: irg.org.ua@gmail.com  

Аскад Азурбеков – кандидат соеіологіжних наук, співзасновник Independent Researching Group,  

жлен Соеіологіжної асоеіаеії України. 

Фелікс Хрусталиов – кандидат соеіологіжних наук, співзасновник Independent Researching Group, 

жлен European Sociological Association. 

 

Дослідження підготували: 


